
 

 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VÝBORU ČSPA 
Datum:  25. 6. 2021 

Čas:  14:00 – 16:00 h 

Místo:  Videokonference (Microsoft Teams Meeting) 

Pozváni: Petr Bohumský, Aleš Král, Jakub Mertl, Zdeněk Roubal, Miroslav Šimurda, Monika 

Šťástková, Jan Šváb, Kateřina Vlčková, Kamil Žák 

Přítomni: Petr Bohumský, Aleš Král, Jakub Mertl, Zdeněk Roubal, Miroslav Šimurda, Monika 

Šťástková, Jan Šváb, Kateřina Vlčková, Kamil Žák 

Hosté: Tomáš Cipra, Jiří Fialka (do 15:15), Pavel Finfrle, Jan Fojtík (do 15:15), Iva Justová, Martin 

Kolář (do 15:20), Josef Lukášek (do 15:20), Lucie Mazurová, Tereza Přecechtělová (do 15:00), 

Vít Šroller (do 15:40), Jiří Thomayer, Pavel Zimmermann 

Bod programu Obsah 

 Rozšířené jednání výboru na jediné téma Více cest certifikace 

Více cest 

certifikace 

Agendu tvořila prezentace, diskutovány zejména oblasti: 

• aktualizace souvisejících dokumentů (implementace sylabu do vnitřní 

dokumentace, plnění požadavků) 

• motivace získat certifikát (proklientský přístup, nabídnout výhody certifikátu) 

• potřeba/uplatnitelnost znalostí požadovaných pro certifikát a požadovaných 

v praxi 

• rozdělení certifikace do několika kroků (fází/dílčích certifikátů) 

• A: mapování sylabů 

o možno provést po získání akreditace 

o o nutnosti osobní přítomnosti na cvičeních je vhodné vést diskuse na 

úrovni vedení společnosti a příslušných fakult 

o pojistná matematika na MFF bude vnímána jako „inženýrský obor“ 

o nová akreditace pojistné matematiky na MFF odhadem naplní cca 

60 – 70 % požadavků 

o VŠE je představitelné na komerční bázi (ve spolupráci s komerčním 

subjektem) 

o jednotky zájemců za rok negeneruje dostatečně zajímavou skupinu pro 

VŠ ani pro komerční subjekty 

• B: vzdělání třetích stran 

o obdoba akreditace 

o otázka je cena a motivace, případně dostupnost  

o vhodné, pokud existuje vhodný kurz, vhodné pro kombinaci (zejména) 

s VŠ 

o nevydělá si na sebe, možno provozovat s dotací 

• C: zkoušky v gesci ČSpA 

o provozování zkoušek by mělo zahrnovat i možnost vzdělání 

o zkoušky bez vzdělání nemusí prokázat splnění požadavků sylabu 

• D: individuální prokazování 

o komise již dnes dělá 
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• Další kroky 

o zmapovat, co dělají v jiných společnostech (+ EAA) 

o spolupráce je nutná zejména s ohledem na počet zájemců 

o adresovat i motivaci na získání certifikátu 

o Pavel Zimmermann se hlásí jako dobrovolník, další dobrovolníci vítáni 

Další jednání 1. 9. 2021 15:00, MS Teams 

informace, úkol, rozhodnutí 

Přílohy: bez příloh 

Zapsal: Kamil Žák, 25. 6. 2021 

 

Seznam úkolů 

Číslo Datum 
zadání 

Termín Úkol Stav 

2 8. 1. 31. 3. Kamil připraví a podá dokumenty do spolkového rejstříku. Trvá 

9 17. 4. 31. 3. Kamil rozešle formuláře k členství ve výboru k vyplnění a zajištění 

ověřeného podpisu. 

Trvá 

39 19. 2. 19. 3. Kamil připraví podklady pro rozhodnutí ohledně zřízení datové 

schránky. 

Trvá 

45 19. 5. 26. 5. Kateřina rozešle dokončenou závěrku na členy výboru, včetně 

porovnání na plán. 

Trvá 

46 19. 5. 31. 8. Kateřina připraví zhodnocení možností vyvázání se z DPH včetně 

scénářů (virtuální JAS vs osobní JAS). 

Trvá 

 


